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Abstract 
  This study investigated the production of starch film from Chinese water chestnuts. The film was 
prepared with 3 levels of starch (5, 7.5 and 10% (w/v)) containing 3 levels of glycerol (30, 60 and 90% by 
starch weight). Films were dried at 60C for 18 hrs. Properties; thickness, water vapor transmission rate 
(WVTR), solubility, grease and oil resistance, tensile strength (TS) and elongation (E) were evaluated. 
Thickness of the films was in the range of 0.06-0.19 mm. It was found that film thickness and E was increased 
with high concentrations of starch and glycerol. The WVTR of starch film was in the range of 231.38-256.12 
g/m2.day. It was found that WVTR decreased when the concentration of starch was increased. Solubility was 
increased at high concentration of glycerol and decreased at high concentration of starch. TS of starch film 
was increased at high concentration of glycerol and decreased at high concentration of starch. In addition, 
every sample had excellent grease resistance of more than 30 days. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตฟิล์มสตาร์ชจากแห้วจีน โดยแปรปริมาณสตาร์ชแห้วจีนเป็น 3 ระดับ  
(ร้อยละ 5, 7.5 และ 10 โดยน า้หนัก) กลีเซอรอล 3 ระดับ (ร้อยละ 30, 60 และ 90 โดยน า้หนักของแป้ง) และท าแห้งท่ี 
60C (18 ช่ัวโมง) น าฟิล์มท่ีผลิตได้ไปทดสอบคุณสมบตัิ  ได้แก่ ค่าความหนา อัตราการซึมผ่านไอน า้  การละลาย 
ความสามารถในการต้านทานน า้มัน ความทนต่อแรงยดื และการยืดตัว พบว่าความหนาของฟิล์ม มีค่าระหว่าง 0.06-0.19 
มิลลิเมตร โดยความหนาของฟิล์มและการยืดตัวของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึน้เม่ือความเข้มข้นของแป้งและปริมาณของกลีเซอรอล
มากขึน้ ฟิล์มสตาร์ชจากแห้วจีนมีค่าอัตราการซึมผ่านไอน า้  231.38-256.12 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และอัตราการซึม
ผ่านไอน า้มีค่าลดลงเม่ือความเข้มข้นของแป้งเพิ่มขึน้ ส่วนการละลายมีค่าเพิ่มขึน้เม่ือปริมาณของกลีเซอรอลเพิ่มขึน้ และมี
ค่าลดลงเม่ือความเข้มข้นของแป้งมากขึน้ ค่าการต้านแรงดึงของฟิล์มสตาร์ชจากแห้วจีนเพิ่มขึน้เม่ือเพิ่มปริมาณของกลีเซ
อรอลและลดลงเม่ือเพิ่มความเข้มข้นของแป้ง เม่ือน าฟิล์มท่ีผลิตได้ไปทดสอบความต้านทานน า้มัน พบว่าฟิล์มทุกสูตร
สามารถต้านทานน า้มันได้มากกว่า 30 วัน 
ค าส าคัญ: ฟิล์มรับประทานได้ สตาร์ชแห้วจีน กลีเซอรอล 
  

ค าน า 
 ปัจจุบนัหลายหน่วยงานให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึน้โดยพยายามหาวัสดุย่อยสลายง่ายมาทดแทนวัสดุ
สังเคราะห์ในการผลิตบรรจุภัณฑอ์าหาร ดังนัน้การใช้ฟิลม์ท่ีย่อยสลายได้หรือรับประทานได้จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเตรียมฟิล์มสามารถเตรียมได้จากพอลิเมอร์ หลายชนิด เช่น ไขมัน โปรตีนและแป้ง ซ่ึงแป้งมีข้อดี
หลายประการ อาทิ ย่อยสลายได้ง่าย สามารถพองตัวขึน้แผ่นฟิล์มได้ มีปริมาณมาก ราคาถูกและหาได้ง่าย จากข้อดีของ
แป้งดังกล่าวจึงสนใจน าแป้งมาผลติเป็นฟิลม์รับประทานได้ โดยแป้งเป็นพอลิเมอร์ของกลูโคสท่ีมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน 
คือ อะไมโลสและอะไมโลเพคติน โดยโมเลกลุของอะไมโลสสามารถเกิด รีโทรเกรเดชัน (retrogradation) ได้ดี ซ่ึงเป็นสมบตัิ
ท่ีเหมาะสมในการขึน้รูปเป็นฟิล์มท่ีมีความแข็งแรง ดังนัน้ในการเตรียมฟิล์ม จากแป้งจึงนิยมเตรียมฟิล์มจากแป้งท่ีมี
ปริมาณอะไมโลสสูง ซ่ึงจากการศึกษาของผาณิต (2550) พบว่าสตาร์ชจากแห้วจีน มีปริมาณอะไมโลสท่ีค่อนข้างสูง (ร้อย
ละ 41) ซ่ึงแป้งท่ีมีอะไมโลสสูงสามารถน ามาผลติเป็นแผ่นฟิล์มได้ด ีดังนัน้ผู้วจัิย จึงมีความสนใจท่ีจะน าสตาร์ชจากแห้วจีน
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มาใช้ในการผลิตเป็นฟิล์มท่ีรับประทานได้ ศึกษาปริมาณของสตาร์ชแห้วจีนและพลาสตไิซเซอร์ท่ีเหมาะสมในการผลิต และ
ศึกษาสมบตัิทางกลและกายภาพของฟิล์มท่ีผลิตได้ เพื่อเป็นแนวทางในการน าแผ่นฟิล์มท่ีผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 การเตรียมฟิล์มดัดแปลงวิธีของ สวุัฒนา (2539) ใช้ความเข้มข้นสตาร์ชจากแห้วจีน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 5, 7.5 
และ 10 โดยน า้หนัก กวนผสมให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที น าไปน่ึงในหม้อน่ึงความดันท่ี
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และเติมกลีเซอรอลท่ีใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ โดยแปรความเข้มข้นของกลีเซ
อรอล ร้อยละ 30, 60 และ 90 โดยน า้หนักของแป้ง กวนสารละลายให้เป็นเนือ้เดียวกัน เป็นเวลานาน 5 นาที แล้วขึน้
แผ่นฟิล์มโดยเทสารละลายปริมาตร 40 มิลลิลิตร ลงบน acrylic plate ขนาด 9×9 เซนติเมตร น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 18 ช่ัวโมงหรือจนแห้งสนิท ลอกฟิล์มท่ีได้ เก็บในโถดูดความชืน้ และน าไปวิเคราะห์คุณสมบตัิทางเคมี-
กายภาพและทางกลของฟิล์มท่ีผลิตได้ ได้แก่ ความหนา  (Thickness) ของฟิล์ม ดัดแปลงจากวิธีของ ASTM 645-92 การ
ซึมผ่านของไอน า้  (water vapor transmission rate: WVTR) ดัดแปลงจากวิธีของ ASTM E 96-95 (1996) การละลายน า้ 
(Rhim และคณะ,1999) ความสามารถในการต้านทานน า้ มัน (grease and oil resistance) ดัดแปลงโดยวิธีของ มอก . 
654-2529 การต้านทานแรงดึงขาด (Tensile Strength: TS) และความยืดตัว  (Elongation: %E) ตามวิธีของ ASTM D 
882-95a (1996) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design: CRD) ท าการทดลอง 3 ซ า้ 
วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย Analysis of variance (ANOVA) จากนัน้เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วย 
Duncan’s New Multiple Range test 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการศึกษาปริมาณของสตาร์ชแห้วจีนและพลาสติไซเซอร์ท่ีเหมาะสมในการผลิต พบว่าฟิล์มท่ีผลิตได้มี

ลักษณะปรากฏดังแสดงใน Figure 1 จากนัน้น าฟิล์มท่ีผลิตได้ไปวิเคราะห์คุณสมบตัิทางเคมี-กายภาพ และทางกล (Table 
1 และ Table 2) จากการทดลองพบว่า ความหนาของฟิล์มจะเพิ่มขึน้ เม่ือเพิ่มปริมาณของสตาร์ชและกลีเซอรอล ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒนา (2539) และเม่ือตรวจสอบอัตราการซึมผ่านของไอน า้ (WVTR) ของฟิล์ม จะมีค่าอยู่
ในช่วง 231.38-256.12 g/m2.day และเม่ือเพิ่มปริมาณกลีเซอรอล จะท าให้อัตราการซึมผ่านของไอน า้มากขึน้ ในขณะท่ี
การเพิ่มปริมาณสตาร์ช มีผลท าให้อัตราการซึมผ่านไอน า้ของฟิลม์ลดลง ทัง้นีเ้น่ืองจากการเพิม่ปริมาณสตาร์ช จะมีผลท าให้
ปริมาณอะไมโลสสูงขึน้ จึงเกิดโครงสร้างร่างแหท่ีแข็งแรง ท าให้อัตราการซึมผ่านไอน า้ของฟิล์มจะลดลง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกษิดิศ และคณะ (2553) ในขณะท่ีการเพิ่มปริมาณของกลีเซอรอล จะมีผลท าให้อัตราการซึมผ่านไอน า้ของ
ฟิล์มเพิ่มขึน้ เน่ืองจากกลีเซอรอลเป็นโมเลกุลท่ีชอบน า้ และลดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสายพอลิเมอร์ เพิ่ม
ช่องว่างระหว่างโมเลกุลและโมเลกลุสามารถเคลือ่นท่ีได้มากขึน้ (Guilbert และ Gontard, 1995) ท าให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่น
มากขึน้ ส่งผลความสามารถในการซึมผ่านไอน า้มากขึน้ ซ่ึงสอดคล้องกับค่าความชืน้ และการละลายของฟิล์ม ถ้าเพิ่ม
ปริมาณของกลีเซอรอลมากขึน้ ท าให้ฟิล์มมีการละลายเพิม่สูงขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากกลีเซอรอลเป็น
โมเลกุลของพอลิออลท่ีมีคาร์บอน 3 อะตอม ท่ีมีหมูไฮดรอกซี 3 หมู่ ท่ีสามารถผสมเป็นเนือ้เดียวกับน า้ ได้ดี ท าให้มีการ
ละลายได้ดีมากขึน้ เม่ือเติมกลีเซลรอลมากขึน้ (Gontard และคณะ, 1992) ในขณะท่ีปริมาณสตาร์ชแห้วจีนเพิ่มขึน้ ส่งผล
ให้ค่าการละลายลดลง ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมีปริมาณอะไมโลสสูงจึงเกิดโครงสร้างร่างแหท่ีแข็งแรง การละลายน า้จึงต ่า 
(Arvanitoyannis และคณะ, 1999) และเม่ือศึกษาค่าการต้านทานน า้มันของฟิลม์ท่ีผลติได้พบวา่มีสามารถต้านทานน า้มัน
ได้มากกว่า 720 ช่ัวโมงหรือ 30 วัน ทัง้นีเ้น่ืองจากฟิล์มท่ีผลิตได้จากสตาร์ช และใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์นัน้ จะมี
ปริมาณของโมเลกุลส่วนท่ีชอบน า้ปริมาณมาก เม่ือน ามาทดสอบการต้านทานน า้มัน ซ่ึงน า้มันมีคุณสมบตัิท่ีไม่ชอบน า้ จึง
ท าให้น า้มันไม่สามารถซึมผ่านฟิลม์ได้ ดังนัน้ฟิล์มท่ีรับประทานได้จากแป้งแห้วสามารถน ามาผลติเป็นภาชนะบรรจุอาหารท่ี
มีไขมันสูงได้ ซ่ึงมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 654-2529) ระบุให้แผ่นฟิล์มส าหรับบรรจุน า้มันและไขมันบริโภคต้องมี
ความสามารถในการต้านทานน า้มันได้อย่างน้อย 120 ช่ัวโมง 
 จากนัน้น าฟิล์มมาศึกษาสมบตัิทางกล ได้แก่ การต้านทานแรงดึงขาด (Tensile Strength: TS) และความยืดตัว 
(Elongation: %E) ของฟิล์ม พบว่าเม่ือเพิ่มปริมาณของกลีเซอรอลมากขึน้ มีผลท าให้ค่าการต้านทานแรงดึงขาดลดลง 
เน่ืองจากกลีเซอรอลท่ีเพิ่มขึน้จะไปจับกับพอลิเมอร์ จึงท าให้แรงระหว่างโมเลกุลของสายพอลิเมอร์ท่ีอยู่ใกล้กันอ่อนตัวลง 
ฟิล์มจึงมีความยืดหยุ่นมากขึน้ ท าให้ค่าการต้านทานแรงดึงขาดจึงลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Chillo และคณะ 
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(2008) และเม่ือเพิ่มปริมาณสตาร์ชมากขึน้ โครงสร้างของพอลิเมอร์เกิดเป็นร่างแหท่ีแข็งแรงมากขึน้ มีผลท าให้ค่าการ
ต้านทานแรงดึงขาดมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ส่วนค่าการยืดตวัของแผ่นฟิล์ม พบว่าเม่ือเพิ่มปริมาณสตาร์ชและกลีเซอรอลมากขึน้ 
จะท าให้มีค่าการยืดตัวของฟิล์มเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากกลีเซอรอล จะไปลดความแข็งแรงของพันธะไฮโดรเจนระหว่าง
โมเลกุลของสายพอลิเมอร์ เพิ่มช่องว่างระหว่างโมเลกุลและโมเลกุลสามารถเคลื่อนท่ีได้มากขึน้ ดังนัน้จึงสามารถลด
ลักษณะท่ีเปราะของฟิล์ม โดยเพิ่มลักษณะการยืดหยุ่น โค้งงอ ท าให้ฟิล์มจับกันเป็นแผ่น เพิ่มการยืดตัวของฟิล์ม 
(Laohakunjit และ Noomhorm, 2004, Mali และคณะ, 2005) 
 

สรุปผล 
  จากศึกษาการผลติฟิลม์จากสตาร์ชแห้วจีน โดยแปรปริมาณสตาร์ชแห้วจีน พบว่าปริมาณกลีเซอรอลท่ีเพิ่มขึน้ มี
ผลท าให้ค่าความชืน้ อัตราการซึมผ่านไอน า้ และการละลายเพิ่มขึน้ และการเพิ่มปริมาณสตาร์ช มีผลท าให้ค่าความชืน้ 
อัตราการซึมผ่านไอน า้ และการละลายลดลง โดยฟิล์มท่ีใช้สตาร์ช ร้อยละ 5 และกลีเซอรอล ร้อยละ 90 มีค่าสูงท่ีสุด ส่วน
สมบตัิทางกล พบว่าเม่ือเพิ่มปริมาณของกลีเซอรอลมากขึน้ มีผลท าให้ค่าการต้านทานแรงดึงขาดลดลง และมีค่าเพิ่มขึน้
เม่ือเพิ่มปริมาณสตาร์ช โดยฟิล์มท่ีใช้สตาร์ช ร้อยละ 10 และกลีเซอรอล ร้อยละ 30 มีค่าสูงท่ีสุด ส่วนความยืดตัวของฟิล์ม 
เม่ือเพิ่มปริมาณสตาร์ชและกลีเซอรอลมากขึน้ จะท าให้มีค่าการยืดตวัของฟิลม์เพิ่มขึน้ โดยฟิลม์ท่ีใช้สตาร์ช ร้อยละ 10 และ
กลีเซอรอล ร้อยละ 90 มีค่าสูงท่ีสุด และฟิล์มทุกสูตรสามารถต้านทานน า้มันได้มากกว่า 30 วัน ดังนัน้ฟิล์มท่ีรับประทานได้
จากแป้งแห้วสามารถน ามาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารท่ีมีไขมันสูงได้ ซ่ึงเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
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 (A) Starch 5%: + Glycerol 30% (B) Starch 5%: + Glycerol 60% (C) Starch 5%: + Glycerol 90% 
 
 
 
 
 (D) Starch 7.5%: + Glycerol 30% (E) Starch 7.5%: + Glycerol 60% (F) Starch 7.5%: + Glycerol 90% 
 
 
 
 
 (G) Starch 10%: + Glycerol 30% (H) Starch 10%: + Glycerol 60% (I) Starch 10%: + Glycerol 90% 

Figure 1 Appearance of Chinese water chestnuts starch film 
 

Table 1 Physicochemical properties of Chinese water chestnuts starch film 

Starch (%) Glycerol Conc. 
(% by starch wt.) 

Moisture content 
(%) 

WVTR 
(g/m2.day) 

Water Solubility 
(%) 

Thickness 
(mm.) 

5 30 7.77±0.32c 231.38±5.96d 47.34±2.10c 0.06±0.006h 

 60 9.90±0.45b 233.97±3.30d 48.58±2.36c 0.07±0.007g 

 90 11.62±0.18a 256.12±2.84a 66.51±5.10a 0.14±0.010c 

7.5 30 7.13±2.33cd 234.18±4.33d  42.38±0.73d 0.09±0.008f 

 60 9.60±0.01b 237.78±5.05cd 47.32±1.10c 0.09±0.020f 

 90 9.84±0.82b 247.28±2.95b  63.83±0.59ab 0.19±0.010a 

10 30 6.74±0.45d 236.73±3.61cd 42.11±1.43d 0.13±0.010d 

 60 7.31±0.67cd 236.90±2.02cd 46.60±2.11c 0.11±0.030e 

 90 7.86±1.91c 242.69±4.71bc 61.63±1.53b 0.17±0.023b 

Remark: different alphabets within the same column indicate significant difference (p0.05) 
 

Table 2 Mechanical properties of Chinese water chestnuts starch film 
Starch (%) Glycerol Conc. (% by starch wt.) Tensile strength (MPa) Elongation (%) 

5 30 14.96± 1.23e 32.76±1.98c 

 60 14.61±2.37e 33.16±0.32c 

 90 4.69±0.59f 37.97±0.60b 

7.5 30 41.74± 5.2c 34.21±3.83bc 

 60 33.76±1.04d 36.29±4.98bc 

 90 4.88±0.46f 38.23±2.33b 

10 30 46.73±3.29a 60.20±1.41a 

 60 43.91±2.34b 61.49±4.21a 

 90 6.30±0.95f 62.87±1.60a 

Remark: different alphabets within the same column indicate significant difference (p0.05) 
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